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S a f r i o  S e r v i ç o s  d e  A r m a z e n a g e m  F r i g o r i f i c a d a  L t d a  

INFOSAFRIO 
Acesse também pelo site safrio.com.br/site/intranet 

Caros  colegas! 
Neste dia 10 acontecerá a 11ª confraternização de fim de ano da SAFRIO. Esta, em especial, será também a comemoração de 10 
anos da SAFRIO em Itajaí. Como referenciamos o ano inteiro, 2016 não foi um ano fácil economicamente e politicamente para 
o nosso país. 
Essa instabilidade ou crise afetou a todos nós como cidadãos e como empresas. Mesmo assim, A SAFRIO não perdeu em 
qualidade, manteve o que pode o melhorou aquilo que foi necessário. Assim, a confraternização se torna especial pelo nosso 
empenho, esforço e comprometimento. Uma marca que vem se enraizando cada vez mais nesta jovem empresa.  Por isso, neste 
fim de semana, o momento é de comemoração e agradecimento a todos nós, por estarmos na SAFRIO e por sermos SAFRIO.  
 
A festa será no clube 1001, Estrada Geral Várzea do Ranchinho, s/n, Zona Rural – Camboriú – SC, das 10h às 16h. Abaixo o 
mapa da nossa festa com duas rotas para chegar à festa. 

Caminho pela Rua Benjamin Dagnone (Rótula do Posto Ipiranga - Parada 
dos Amigos) 

Caminho pela BR 101, saída 129. Segue pela rua Ceará. 

Na semana passada, 
tivemos um 
acontecimento que 
comoveu o mundo. O 
acidente de avião do 
time da 

Chapecoense. Um clube que apresentou 
uma ascensão estruturada, com bom futebol 
e boa administração. O choque não se dá 
pela pífia leitura “Nossa! Morreram todos 
de um clube que jogava um futebol de alto 
nível”. Longe disso, a Chapecoense não 
tinha o futebol mais vistoso e nem o mais 
bonito, mas muito eficiente. O que 
entristece, é forma como aconteceu.  
Uma equipe que com muita luta alcançou 
uma conquista inédita para o clube e para o 
estado de Santa Catarina. O título de 
campeão da Sul Americana foi para 
Chapecó. Mas não da maneira que a cidade 
sonhara. Todos trocariam esse título pelos 
seus guerreiros de volta. 

Infelizmente o avião da Chapecoense caiu 
na Colômbia, se transformando na maior 
tragédia do esporte mundial, 71 pessoas 
morreram e apenas 6 tiveram a sorte de 
sobreviver. Como eu escrevi, o título veio, 
mas como uma forma de respeito e carinho 
em uma homenagem póstuma da equipe 
adversária, o Atlético Nacional de Medelín. 
A vida dessas pessoas foi abreviada de 
forma abrupta, delas e também dos seus 
familiares. Pois, para quem perdeu uma 
pessoa querida de forma trágica. Sabe que a 
dor é diferente, desestrutura, parece não ser 
verdade. Mas aos poucos a ficha vai caindo 
e percebemos que aquelas pessoas não estão 
mais lá. 
O acidente da Chapecoense parece uma 
coisa distante do nosso convívio. Mas vale 
lembrar que a nossa empresa é oriunda de 
Chapecó. O tesoureiro da Chapecoense 
prestou serviço de consultoria financeira 
para a SAFRIO. Nossos colegas sentiram 

esse golpe, da mesma forma ou mais do que 
sentimos aqui. 
Assim como perdemos um colega de 
empresa este ano (Josias – Chapecó). Da 
mesma forma que nossos colegas aqui de 
Itajaí também perderam alguém querido de 
forma trágica. Seja na atitude violenta e 
impensada de um sujeito ou em um acidente 
de transito. 
 Por fim, peço desculpas pelo texto pesado e 
triste. Mas fica uma reflexão, nós somos 
criaturas frágeis. Hoje estamos aqui, 
queremos viver até envelhecer, mas 
ninguém está livre de sofrer algum acidente 
ou de perder alguém fatidicamente. 
Logo, procure não guardar mágoa das 
pessoas, sempre que puder diga o quanto 
você gosta das pessoas que fazem a 
diferença na sua vida. Seja educado e gentil 
com os outros e principalmente, se desfaça 
daquele pensamento “Ah! Isso eu posso 
fazer amanhã”. Reflita. 

A DOR DE CHAPECÓ 
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Denis Dalpont Operador de Empilhadeira 01/dez 
Dieferson Esse Batista Auxiliar de Gate 04/dez 
Lucas A. Sganderla Zardo Op. de Paleteira Embarcada 04/dez 
Camylla Furtado Auxiliar de Faturamento 05/dez 
Crysverson de Vargas Manutentor 05/dez 
Ana Cristina Guarda Auxiliar de Logística 09/dez 
Luiz R. Oliveira dos Santos Supervisor de Terminal 09/dez 
Eder Bilibio Parcianello Assistente de RH 14/dez 
Daniel João Mucer Operador de Compressor 18/dez 
Valmor Petuco Inspetor de Qualidade 20/dez 
Tiago da Silva Rodrigues Encarregado do SIF 21/dez 
Leonardo Messias da Silva Operador de Empilhadeira 25/dez 

Rodrigo Silva Oliveira Operador de Empilhadeira 25/dez 
Juliano Levi de Souza Op. de Empilhadeira Terminal 27/dez 
Djalma Reis Alves Neto Assistente de Faturamento 28/dez 
Jerivaldo Silva Guimarães Movimentador de Mercadoria 31/dez 

 

 
No mês de novembro os que fizeram 
história na SAFRIO, foram: 
 

 

1 ano de empresa:  

Alex Lourenço da Silva 
Joilson do Carmo Amorim 

2 anos de empresa:  

Eliton Carneiro de Freitas 

Organização 

Rodovia Antônio Heill, 4155  

Bairro: Itaipava Itajaí 

32418500 

Novos colegas que começaram em novembro: 
 
- Eduardo de Souza - Conferente 
- Jose C. Rodrigues dos Santos - Auxiliar de Expedição 
- Mateus Barbosa de Oliveira - Operador de Paleteira 
- Mateus Campolim dos Santos - Operador de Paleteira 
- Wylliam Caetano Cristovão - Operador de Paleteira 

Datas Comemorativas: 
 
10 - Confraternização fim de ano SAFRIO 

22 - Início do Verão 

25 - Natal 

31 - Reveillon 

Ação entre Amigos 
 

No mês passado, um fato triste aconteceu com a família 
do nosso colega Rodrigo Pereira. Por um motivo banal, 
uma pessoa assassinou o tio dele (Fabiano Weber, que já 
trabalhou na SAFRIO, alguns anos atrás), uma prima e 
deixou a tia paraplégica (Francielle de Oliveira). Essa 
barbárie chocou a todos. Numa tentativa de amenizar um 
pouco dessa dor e contribuir de alguma forma para 
família. A Lucilene Loch do Rh da SAFRIO teve a 
iniciativa de fazer uma ação entre os empregados da 
empresa. Cada um, por livre arbítrio poderia doar R$ 
5,00, abaixo segue um balanço do que foi arrecado e 
como foi usado o dinheiro. 

 
 
Agradecemos a todos que participaram e desejamos 
força, fé e coragem para a família do nosso colega. 

Receita Despesa 

Dinheiro  R$ 293,00 Conta de Luz  R$ 213,65 

    Vale Gás  R$ 50,00 

    Fraudas geriátricas  R$ 29,96 

TOTAL   R$ 293,00 TOTAL   R$ 293,61 


